
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 98/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású 

nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Előzetesen tárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (06.30.) 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tavalyi választások után megalakult ferencvárosi képviselő-testületnek és városvezetésnek, 

a többséget szerzett demokratikus oldalnak morális kötelessége és ezért egyik legfontosabb 

feladata a sajtószabadság helyreállítása, a szabad, független helyi sajtó megteremtése. 

Ez egyszerű feladat lenne egy idális világban: a közpénzekből eltartott, sajtónak hazudott 

politikai szócsövek felszámolása után minden mást a piacra bízhatnánk. Az ideális világtól 

azonban még sajnos nagyon messze vagyunk, sőt a sajtószabadságot illetően egyre távolabb 

kerülünk tőle. Ennek elszomorítóan aktuális jele az Index ellen indított állampárti támadás.  

Ilyen mérgezett környezetben, államilag torzított viszonyok között, szinte semmi esélyük 

nincs a független sajtótermékeknek tisztán piaci alapon működniük.  

A sajtószabadság iránt elkötelezett politikai erők ezért nem kerülhetik ki a szabad média 

közvetlen támogatását, úgy, hogy közben biztosítsák annak függetlenségét saját maguktól is. 

A helyi, ferencvárosi sajtó változatlan finanszírozása mellett ezért intézményes garanciákat 

kell beépítenünk a rendszerbe. 

Önmagában nem elégséges, de az egyik fontos garancia az Önkormányzat lapjának kiadásával 

és a televízió működtetésével megbízott önálló média cég létrehozása. Ezt indokolja a két 

média világosabb és átláthatóbb gazdálkodásának biztosítása is. 

 

I. 

 

Jelenleg a Ferencváros újság szerkesztésére, az újságírói, tartalmi feladatokra, grafikai- és 

nyomdai munkákra, valamint a terjesztésre külön-külön szerződése van az Önkormányzatnak. 

 

Az újság szerkesztőségi feladatait 2020. június 30. napjáig tartó határozott idejű, egyéb 

munkavégzésre irányuló jogviszony keretében (megbízási szerződéssel) az alábbi létszámmal 

végzik: 

 

1 fő nyomdai előkészítő, tördelő 

1 fő olvasó szerkesztő, korrektor 

1 skandináv rejtvény készítő  

1 fő karikatúra készítő 

1 fő főszerkesztő, újságíró 

1 fő terjesztési ellenőr, ügyfélszolgálat, panaszkezelés 

12 fő újságíró 

 

Az Önkormányzat költségvetésében az újság megjelenésére vonatkozó kiadások a rendelet 3/c 

sz. mellékletben 3426 költségvetési soron szerepelnek, a 2020. évre vonatkozóan éves szinten 

75.500 eFt-tal.  

 

Az előirányzatban az újság nyomdai kivitelezése, a főszerkesztői, szerkesztői díjak, terjesztési 

költségek kerültek tervezésre. Jelenleg a Pénzügyi Iroda rendszerében az 1. számú mellékelt 

lista szerinti lekötöttségek szerepelnek, összesen a 75.500 eFt előirányzattal szemben 55.335 

eFt összeggel. 

 

II. 

 

A 9. TV működtetése az alapító okirat szerint a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei alaptevékenysége között szerepel „Televízió- műsor szolgáltatása és 

támogatása” valamint „Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása” kormányzati funkció 

alatt.  
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A feladatok ellátását az FMK által jelenleg 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatott munkavállaló (videóműsor-szerkesztő, rendező), valamint határozott idejű - 

2020. június 30. napjáig tartó - megbízási szerződéssel látják el a feladatokat, a 2. számú 

mellékletben foglaltak szerint. 

 

9.TV előirányzata az FMK költségvetésében szerepel (Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei – 2. sz. melléklet 2985 költségvetési soron), a 2020. évre vonatkozóan 38.853 eFt-

tal.  

 

Az önálló média cég létrehozásának célja az, hogy a helyi újság és a televízió működtetése 

egységes és független legyen, ne aprózódjanak el a részfeladatokra kötött szerződések, 

kifizetések, átláthatóvá váljon a gazdálkodás, és sokkal könnyebben kihasználhatóak legyenek 

a tartalmi szinergiák.  

 

Álláspontom szerint ennek a célnak leginkább megfelelő megoldás egy 100 % önkormányzati 

tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság létrehozása. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény megfogalmazása szerint az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági 

társaságnak és cégnevében az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek 

létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a 

tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

 

Képviselő-testületi döntés szükséges az ügyvezető-, a felügyelőbizottsági tagok személyének 

kérdéséről, díjazásáról, valamint az alapító okirat elfogadásáról, a javadalmazási szabályzat 

megalkotásáról, és a vagyoni hozzájárulásról is. 

 

A nonprofit gazdasági társaság létrehozásával egyidejűleg szükséges az FMK alapító 

okiratának módosítása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek megtárgyalását követően támogassák a 

határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Budapest, 2020. június 25. 

 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

1. a helyi Ferencváros újság és a helyi 9. TV működtetését egy 100% önkormányzati 

tulajdonú nonprofit gazdasági társaságon keresztül kívánja a jövőben működtetni.  

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a nonprofit gazdasági társaság 

alapításához szükséges előkészítő intézkedések megtételéről, majd ezt követően az 

alapításához szükséges döntési javaslatokat terjessze a képviselő-testület soron következő 

ülése elé. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 


